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Gavekort
Gi og motta tilbakemeldinger

Verktøyet passer som en avsluttende øvelse før teamet oppløses. Det kan 
også brukes underveis i prosjektet (for eksempel i en midtveisevaluering), 
men forutsetter da at dere kjenner hverandre godt nok til å gi hverandre 
personlig tilbakemelding.  

Formål
Gi hverandre personlige tilbakemeldinger etter endt prosjekt. Verktøyet trener 
deltakerne i å gi konstruktiv tilbakemelding, og bevisstgjør hver enkelts 
egenskaper. Verktøyet bidrar også til å billedliggjøre verdien av personlige 
tilbakemeldinger, ved at teamdeltakerne gir hverandre fysiske gavekort. Etter 
øvelsen sitter alle deltakerne igjen med en bunke personlige gavekort som de 
kan benytte til å utvikle seg videre.
 
Gjennomføring
1. Del ut verktøymaler til alle på teamet.

2. Alle skriver ett gavekort til hver person på teamet ved å fylle ut setningene under: 

  Dette synes jeg du er god til … 
  Dette synes jeg du er dårlig/mindre god til …
  Dette synes jeg du bør starte med … (utfordringer)
  Dette synes jeg du bør slutte med …

 Ta utgangspunkt i hver enkelts egenskaper, fagkompetanse, samarbeidsevner 
 m.m. Vær konstruktiv og konkret i tilbakemeldingene, og bruk gjerne 
 eksempler fra prosjektet for å tydeliggjøre hva du mener. Husk å skrive 
 hvem gavekortet er til og ditt eget navn som avsender.

3. Når alle er ferdige, samles teamet for å dele gavekortene med hverandre.

4. Dere velger selv om dere ønsker å åpne dem alene, i ro og fred, eller i fellesskap. 

Tips!
En annen variant av verktøyet 
som kan være fin å bruke første 
gangen dere gir og mottar 
tilbakemeldinger, er å pakke inn 
kortene som en gave for tydelig 
å markere at tilbakemeldingene 
handler om å gi og motta gaver.

3–8 personer

20–30 minutter

Verktøymaler, penner

Kopiere opp verktøymaler. 
Alle skal ha én verktøymal for 
hver av de andre deltakerne 
(fem deltakere = fire verktøy-
maler pr. person).

Verktøymalen kan skrives ut 
på www.prosjekthåndboka.no
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